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Hvilke bøker selger best i Norge? VG vil hver uke holde deg
oppdatert på bokvinnerne innen skjønnlitteratur, generell
litteratur og pocketbøker.
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100 oppskrifter på knekkebrød, muffins, omelet, pizza m.m.
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Joralf Gjerstad

Den gode kraften

Gyldendal

Daniyal Mueenuddin:
«Andre rom, andre undere»
Noveller
258 sider, kr. 359,Gyldendal

Sterke skjebner

Sterke og presise skildringer av
menneskeskjebner og relasjoner fra det moderne pakistanske samfunn.
Daniyal Mueenuddins debut og internasjonale
braksuksess fra 2008 foreligger nå i norsk
språkdrakt.
Forfatterens særlig intime kjennskap
til kulturelle, samfunnsmessige og psykologiske forhold fra bokens kjerneområder, knyttet til
Lahore og Punjab, gjør den til en helt spesiell
leseropplevelse. Hvert kapittel forteller om
livshistorier til mennesker knyttet gjennom
arbeid eller på annen måte til godseieren og
spekulanten KK Harouni, men for øvrig kan
kapitlene leses som en serie enkeltstående
noveller. Mueenuddin kjenner sitt persongalleri, han skildrer livene, skjebnetrådene,
skjønnheten og grusomheten, det latterlige og
det forferdelige, med samme presisjon og
intensitet, uansett på hvilket nivå personene
befinner seg på den sosiale rangstigen.
Her er fortellingen om den godmodige
og hjelpsomme tusenkunstneren, elektrikeren
Nawabdin, far til tolv jenter, som ved et mirakel slipper unna en skuddserie fra en simpel
motorsykkeltyv med bare mindre skader. Og
her er Saleema, kokken og tjeneren, som
lager de beste og tynneste chapatis. Men
som innhentes av sin egen mørke skjebne,
havner på gaten som heroinist, og dør fra den
unge sønnen sin, som går samme vei. Mueenuddin viser oss hvor tilsynelatende tilfeldig
lykkens eller ulykkens lodd rammer disse
menneskene. Det er troverdig. Det er sterkt.
Og det er, tross alle fremmedartede kulisser vi
får beskrevet, – lukter og vekster, matos og
trafikkstøy, sære tekniske innretninger og
«originale» mellommenneskelige relasjoner, –
dypt gjenkjennelig.
ARNE HUGO STØLAN
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Boklisten
kl
er utarbeidet av Den norske Bokhandlerforening. Salgsstatistikk er hentet fra
følgende bedrifter: Ark Bokhandel (102 butikker), Notabene (145 butikker) , Norli (57 butikker),
Libris (120 butikker), Fri Bokhandel (22 av 122 butikker), Tanum (14 butikker), Haugen Bok og
Akademisk Kvarter. Bokdata fra Den norske Bokdatabasen AS.
Listene inkluderer kun titler som ikke overstiger mer enn 80 prosent salg via en kjede. Utgis en
gang i uken. Lister: Mestselgende skjønnlitteratur, norsk og oversatt, utgitt 2010-2011,
Mestselgende generell litteratur, norsk og oversatt, utgitt 2010-2011, Mestselgende pocket- og
billigbøker, norsk og oversatt, utgitt 2010-2011.

Annica Wennerström:
«Lappskatteland»
Familiesaga
285 sider, kr. 349,Bazar

Fascinerende
Romaner om samisk kultur er
sjeldne. Men Annica Wennerströms slektssaga «Lappskatteland» fascinerer ikke bare av den grunn.
Med et utsøkt språk beskriver hun kolonisering
og dens konsekvensene med skjulte, giftige
konflikter under overflaten. Vi møter fire kvinnegenerasjoner mellom 1861 og 2002. Den navnløse fortelleren er «fuskelapp» og har same- og
svenskeblod. Hun starter med et par broderte
skobånd som bokstavelig talt blir den røde tråden i sagaen. Forfatteren veksler da med nå og
får fram rotløsheten som er resultatet av et fortidd, tabuisert og skambelagt opphav gjennom
generasjoner, de er mange «fremmede i eget
liv».
Njenna er skogsamepike i en reindriftsfamilie og er forelsket i en ung noaide, en samisk medisinmann. Familien vil ha Elias som
svigersønn som er forsvensket på misjonsskolen. Den opplever det svenske storsamfunnets
kolonisering, svennesvensker tar samiske beitemarker, fiskevann og bebygger samiske hellige steder. Njenna voldtas av en isblåøyd
svensk nybrottsmann og avvises av noaiden
når hun trenger ham mest. Hun avslår Isaks
frieri, rømmer og føder i lønndom.
Njennas etterkommere bruker to angrepsvinkler på denne situasjonen. Å fortie eller
stå på den samiske arven. Bare fjellsamene
maktet å bevare den samiske kulturen og reindriften, men har fungert som et aristokrati og
har ikke engasjert seg nevneverdig i sjø- og
skogsamenes skjebne.
Første del av boken er fengslende i et skimrende nesten mytologisk språk, mens de andre
er mer hverdagslige, men aldri uengasjerende.
Hun gir taushet og fortielse et språk og skobåndenes skjebne avslører familiehistorien.
Fin oversettelse av Kirsti Øvergaard.
BERIT KOBRO
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3040 Drammen

